موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "المصارع"
صراع مع سهام إبليس
(باللهجة المصرية)

لفضيلة الشيخ :محمود المصري
رابـط الــمادة:

http://www.way2allah.com/khotab-item-28604.htm

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالالم علالى رسالو اهلل ح ي نالا ورسالولنا ووالدوتنا وتسالوتنا ونال يسنا رسالو اهلل -صاللى اهلل
عليه وآله وسلم -تما بسد:
فمرح ا بإخواني وتخواتي وتهلي وتح ابي مرح ا بكم مرة تخرى مع "المصارع".
تخويا وح ي ي مال حل الة ونالاة اوالرت بننقال الجولالة الجديالدة اللالي بناوضالها ضالد الوالي اه وضالد سالهام إبلاليس ،اللالي والدر
بك ال تسالاله إنالاله يح الالا عل الى بسالالا المسالاللمي حيلالالة أديالالدة توي ،بإنالاله يالالاليهم يس ال ادموا بسالالا الالالنسم ونسمالالة أميلالالة
وأليلالة مال الالنسم اللالي ربنالالا تنسالم بيهالا علاليهم إه هالالم يسال ادموها فالي مسصالية ربنالا سال حانه وتسالالى ،ربنالا سال حانه وتسالالالى
سمى السيني ح ي ي فقا أ وعال كما في الحديث القدسي"م تذه ت ح ي يه فص ر واح سب ،لالم ترَ لاله اوابالا
دوه الجنة" صححه األل اني فسماهم ح ي ي أله م خال السيني اإلنساه بيحب الدنيا.
حيلة إبليس
والوي اه بدت يدخ م المدخ ده بأنه يوهم بسا الو اب وبسالا ال نالاأ تناله ابالد مال إنكالم تم سالوا نظالركم وت صالوا
وت م سوا وربنا خلق السي عوالاه ت م سالوا بيهالا ،ف الدت بسالا الوال اب ينظالر للنسالال وي لالق بصالره فالي الحالرام ،ولمالا تسالأله
يقالالو لال إه اهلل أمي ال يحالالب الجمالالا  ،وم الع بصالالر  ،وعالاليح حياتال  ،وم الع ول ال  ،وبالالدت تحالالت هالالعا الوالالسار بالالدتأ
ترتكب مساصي ك يرة وفواحح وكانت السي ع ارة ع م اح لك اللي بيحص فالي القلالب تو كال الصالور اللالي ب رسالم
في القلب ام بسد ذل ت حو ك هعه األنيال إلى فواحح ان ورأ في كثير م المج مساأ.
انغ ن س بال اعة ح ى ا توغل بالمسصية
وعايز توو ألخويا وح ي ي حاأة ..هي ف نة النسال فسال ف نة لكنها ف نالة لكال م الوه ،اإلنسالاه اللالي ماعنالدوش ا هالم
وا وضية وا ناغ ن سه ب اعة ربنا وا ناغ ن سه بإيه اللالي يرضالي ربنالا وا فالي ذهناله إناله ي كالر فالي أنالة وا صالح ة
الن ي في الجنة هو اإلنساه اللي مح موغو ده هو فسال اللي ممكال ي ال ب نالة النسالال ،تمالا اإلنسالاه اللالي موالغو
بهم وبقضية وك همه الك ير إه هو ي وز بجنالة ربنالا ورضالواه ربنالا سال حانه وتسالالى ماعنالدهوش ووالت للكالالم ده ،وعالايز
توالالو ل ال كلمالالة واح ظهالالا من الي لالالو إه ربنالالا تع الالا والالوة تلالاله رأ ال وتع الالا مالالا والالاروه وتع الالا عوالالر آاا ام الرتة ا
تو س ك هعه الوهواأ ولك زوأة واحدة في الحال تك ي بإذه اهلل س حانه وتسالى.
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تخويا وح ي ي في اهلل تسالى تحكي ل وص ي حلوي توي يوضحوا ل تد إيه مغ الة إالالالا ال صالر فالي الحالرام موالكلة
ك يرة توي إه ربنا يس يني النسمة وتنا اس ادم ن س النسمة في مسصية ربنا س حانه وتسالى.
ولعل وا أ وعال "وولي ٌ ِّم ْ ع ادي َّ
الوكور" ولي أدا اللي بيوكر ربنا على النسم والوكر يا أماعالة مالح هالو
كلمة نكرا يا رب تو تنكر يا رب تو الحمد هلل وإنما الوكر بيكوه نكر بالقلب ونكر باللساه ونالكر بالالجوارح

واألركاه "ا ْعملوا آ داوود ن ْكرا" مح تكلموا "ا ْعملوا آ داوود ن ْكرا

ولعا وا -صلى اهلل عليه وسلم" -تحب الصيام إلى اهلل صيام داود:كاه يصوم يوما ويال ْ ر يوما ،وتحب الصالة إلى
اهلل صالة داود  :كاه ينالام نصاله الليال ويقالوم االلثاله ،وينالام سدساله" صالحي ال االاري "ا ْعملالوا آ داوود نال ْكرا ووليال ٌ
ِّم ْ ع ادي َّ
الوكور" س أ31:
تسالالالى تحكالالي ل ال وص ال ي عجالالاب توي توي توي يوضالالحوا ل ال تد إيالاله فسالالال إه النهالالارده فسالالال مح الالاأي نصالالارع سالالهام
إبليس ولعل عنواه الحلقة
صراع مع سهام إبليس
تد إيه السهم فسال النظرة فسال كما وي سهم م سهام إبلاليس وتد إياله إه إبلاليس بيصال اد تي إنسالاه ضالسيه اإليمالاه
بأنه ياليه ي لق السهام دي وينظر ل النالة وعالنالة وينظالر لالدي ولالدي وي الأار ول اله عيالاذا بالاهلل وي حالو األمالر فالي النهايالة
إلى فواحح وإلى تنيال محرمة تغضب ربنا س حانه وتسالى.
وصص واوسية لالع ار والسظة
القصة األولى
بيحكي اإلمام اب الجالوزي -رحماله اهلل رحمالة واسالسة -وصالة رأال كالاه مال ذه وكالاه رأال موالهور أالدا بالصالالح ،هالعا
المسجد وسالد

الرأ كاه بي ذه وما كانح في ميكروفوناأ على تيام اإلمام اب الجوزي فكاه رأ ي ذه فوا س

 04سنة ي ذه ،في يوم مال األيالام بي ال عيناله وبيال ص علالى ال يالت اللالي أنالب المسالجد وكالاه سالاك فياله ف الاة نصالرانية
أميلة ،فلما رآها ف وو ع األذاه في النص ونز وراح يا ط على بابها والرا عليها ف حت ال اب ،والت لاله عالايز
إيه؟ وا تريد لن سي والت هعا ا يح لي إا ته ت ر دين ..
فقالالا تنالالا بالالريل مال اإلسالالالم وبالالريل ممالالا أالالال بالاله محمالالد ابال ع الالد اهلل -صالاللى اهلل عليالاله وآلالاله وسالاللم ،-فقالالالت لالاله اليالالب
تكيد انت ب قو الكالم ده عواه تجالاملني وعوالاه تقضالي غرضال  ،والا لهالا تبالدا والالت لاله خالالع تسالالى اوسالد مسايالا
وك م لحم الانزير فأك  ،والت لاله توالرب الامالر فوالرب ،وبسالد كالده والالت لاله ان ظالر لحالد مالا ييجالي تبويالا واالل نالي
منه واتجوزني وعيح مسايا في الحال ولك ماتقدرش تقسالد مسايالا دلووالت ات ضال االلالع اوسالد فالوا سال
لما والدي ييجي ،الراأ كاه تك لحم خنزير ونرب الامرة فمح درياه بن سه اللع فوا الس
فسالالقط مال فالالوا السال

ال يالت لحالد

لم ي مالال ن ساله

فمالالاأ فلالالم يسال م ع بهالالعه المالرتة ولالالم ي الالق علالى إسالالالمه ومالالاأ وبسالالد ته تالالر دينالاله كلالاله خسالالر

الدنيا واآلخرة "ذل هو الْا ْسراه الْم ي " الزمر 31:ربنا يسافينا ويسافيكم.
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القصة الثانية
وصة عجي ة أدا بيحكيها الحافظ اب كثير في ك اب ال داية والنهاية في تحالدا سالنة  872هجريالا بيقالو وفالي هالعا
السام ماأ ع ده اب ع د الرحيم و حاله اهلل كمالا يقالو الحالافظ ابال كثيالر -رحماله اهلل رحمالة واسالسة -بيقالو لال الراأال
ده كاه بيغزو مع المسلمي في بالد الروم،كاه مجاهدا في س ي اهلل سنواأ الويلالة أالدا وكالاه خاتمالا للقالراه وحافظالا
للقرآه ب ض اهلل س حانه وتسالى بيقو في يوم مال األيالام كالاه فالي تحالد ال وحالاأ اإلسالالمية فالي بالالد الالروم فالي تحالد
الحصوه نظر فوأد امرتة م بالد الروم في غاية الحس والجما ف

بها..

بست لها رسالالة كياله الوصالو إليال والالت ت الر دينال وت نصالر وتالأتي إلينالا وتنالا مالا تريالد وتالر ديناله كلاله وذهالب إليهالا
وعاش مع هعه ال اة ،ال سا كاه األمر نديدا أدا على المسلمي وحزنوا حزنا نديدا على ذلال  ،وبسالد كالده بسالنواأ
عادوا لن س المكاه ليقاتلوا الروم فوأدوا هعا الرأ في ن س الحص  ،فقالوا ما فسال ورلانال ؟ ومالا فسلالت صالالت ؟
ومالالا فس ال أهالالاد ؟ ومالالا فسال ذكالالر هلل؟ فقالالا تخ الالركم أميسالا تن الي والالد تنسالاليت ك الالاب اهلل وا تذكالالر إا وولاله "ربمالالا ي الالود
الَّالالعي ك الالرواْ لال ْالو كالالانواْ م ْسالاللمي " الحجالالر 8:كال ده بسال ب نظالالرة اسال سملها اإلنسالالاه ده فالالي مسصالالية اهلل فجالالرَّأ عليالاله
و ائ ومواك كثيرة.
األدلة على غا ال صر:
تسالالالوا نوالالوا إخالالواني وح الالاي ي عوالالاه نقض الي ونصالالارع سالالهام إبلالاليس ونقالالدر نقنالالع ك ال الو ال اب المسالاللمي وك ال بنالالاأ
المسلمي إناله ا يحال لنالا النظالر إلالى المحرمالاأ تسالالوا نوالوا األدلالة بسالرعة كالده عوالاه نقالدر نصال فالي هالعه الجولالة
توا :األدلة م القراه الكريم

الالالدلي األو  :والالا أ ال وعالالال و ال للم ال مني ومحالالدش يسالالمع الكالالالم ده إا ته ال اإليمالالاه "و ال لِّلْم ال ْ مني يالغضالالوا م ال ْ
صنالسوه" النور14:
تبْصاره ْم وي ْح ظوا فالروأه ْم ذل ت ْزكى له ْم إ َّه اللَّه خ ٌير بما ي ْ
واألمالالر بغالالا ال صالالر مالالح للرأالالا بالالس يالالا أماعالالة للرأالالا وللنسالالال أله ربنالالا والالا بسالالدها "ووال لِّلْم ْ منالالاأ يالغْض ْ
ضال مال ْ
تبْصاره َّ وي ْح ظْ فالروأه َّ " النور13:

الالالدلي الث الاني :والالو المالالولى عالالز وأ ال "يال ْسلالالم خائنالالة ْاأل ْعالالي ومالالا ت ْا الالي الصالالدور" غالالافر 31:إيالاله خائنالالة األعالالي ؟ خائنالالة
األعالي كالاه رأال يقاله مالالع النالار فالالإذا مالرأ امالرتة نظالر إليهالالا خلسالة فالالإذا نظالر إليالاله القالوم نظالالر إلاليهم يسنالي تو مالا هالالي

تسدي ويووفهم مح باصي له يروح باصص لها فإذا ال وا إليه نظر إليهم ..فهي دي خائنة األعي  ،اهلل يرا اهلل عالز
الساأدي " الوسرال 831:832
وأ "الَّعي يالرا حي تالقوم * وتالقل في َّ
والن س داعيا إلى ال غياه
وإذا خل ال الوأ بري ال ال ال ٍة في ظلم ال ال ال ٍة
فس حيي م نظر اإلله وو لها

إه العي خلق الظ الالم يراني

إذا ما خلوأ الدهر يوما فال تق

خلوأ ولك و علي رويب

وا تحس اهلل يق ال ساعال ال الة

وا إه ما تا يه عنه يغيب
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الس ْالمع والْ صالر والْ ال اد كال تولالالك كالاه ع ْناله
الدلي الثالث :وو المولى عالز وأال "وا تال ْقاله مالا ل ْاليس لال باله ع ْل ٌالم إ َّه َّ

م ْس وا" اإلسرال13 :

ه سأ ع ك هعا ع كال مالا أالال فالي سالمس تو بصالر تو فال اد كال مالا عصاليت باله ربال ويالا لاله مال موواله عظاليم
وعصاليب يالوم تقاله بالي إيالدي ربنالا كمالا والا ح ي نالا مالا تصاللي علياله -صاللى اهلل علياله وساللم" -مالا مالنكم مال تح ٍالد َّإا
سيكلِّمه ربه ليس بينه وبينه ترأما ٌه ،فينظر تيم منه فال يرى َّإا ما و َّالدم مال عملاله ،وينظالر تنالأم مناله ،فالال يالرى َّإا مالا
َّ
ودم ،و ينظر بي يديْه فال يرى َّإا النَّار ،تلقال وأهه ،فاتَّقوا النَّار ولو بو ِّق تمرةٍ" صحي ال ااري

َّى إذا ما أالوهالا نالهد
الدلي الرابع :نوا وو المولى عز وأ "ويال ْوم ي ْحور ت ْعدال اللَّه إلى النَّار فاله ْم يوزعوه * ح ٰ
عل ْيه ْم س ْمسه ْم وتبْصاره ْم وألوده ْم بما كانوا يال ْسملوه * ووالوا لجلوده ْم لم نه ْدت ْم عل ْيالنا والوا تنْ قنالا اللَّاله الَّالعي تنْ الق
ك َّ ن ْي ٍل" فصلت 83:31
الجوارح ه وهد علينا ،تخويا وح ي ي هنقه بي إيدي ربنالا لالو تنكرنالا حاأالة السالي ه والهد وه قالو تنالا نظالرأ للحالرام
الالالوداه ه والالهد وتقالالو تنالالا سالالمست الحالالرام ،اإليالالدي ه والالهد ،الالالرألي ه والالهد ،ك ال ح الالة في ال ه والالهد ،ربنالالا يح ظنالالا
ويح ظكم يا رب السالمي .
اانيا :األدلة م السنة
الدلي األو  :وا -صلى اهلل علياله وساللم -كمالا فالي الصالحيحي "إيالاكم والجلالور فالي ال روالاأ" يالا نال اب يالا نال اب
ياللي واو ي لي ونهار في الووارع وعلى النواصالي وعنالد مالدارر ال نالاأ الن الي بيقالو "إيالاكم والجلالور فالي ال روالاأ
فقالوا :ما لنا ب ٌد ،إنما هالي مجالسالنا ن حالد فيهالا" ازم نقسالد "والا  :فالإذا تبيال م إا المجالالس ،فالأع وا ال ريالق َّ
حقهالا .
والالالوا :ومالالا حالالق ال ريالالق؟ والالا  :غالالا ال صالالر وده روالالم واحالالد اسالالمع الحالالديث فالالي ال االالاري ومسالاللم "غالالا ال صالالر ،وكالاله
ونهي ع المنكر" صحي ال ااري
األذى ،ورد السالمٌ ،
وتمر بالمسرواٌ ،
الزنالالا تدر ذل ال ا محالالالة فزنالالا السينالالي
الالالدلي الث الاني :والالا -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم" -ك الالب علالالى اب ال آدم حظَّالاله م ال ِّ
النَّظر وزنا اللِّساه المن ق والنَّ س تمنَّى وتو هي وال رج يصدِّا ذل وي ِّ
كعبه" صححه األل اني
تخويا وح ي ي تسالوا نكم تدلة السنة ع تحريم النظر إلى النسال وتحريم نظر النسال تيضا للرأا .
الدلي الثالث :وو الن ي -صاللى اهلل علياله وساللم -كمالا عنالد مساللم "ا ينظالر الرأال إلالى عالورة الرأال وا المالرتة إلالى
عورة المرتة " صحي مسلم فإه كاه الن ي نهالى الرأال ته ينظالر إلالى عالورة الرأال فمال بالاب تولالى ته ينهالى الرأال ته
ينظر إلى عورة المرتة
الالالدلي الرابالالع :عال أريالالر بال ع الالد اهلل والالا "سالالألت رسالالو اهلل -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم -عال نظالالر ال جالالالة فالالأمرني ته
تصرا بصري" صحي مسلم
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الدلي الاامس :اللي سيدنا علي ب تبي الالالب راح للن الي -علياله الصالالة والسالالم -بيسالأله عال النظالر يسنالي فقالا -
صلى اهلل عليه وسلم" -يا علي ا ت ع النظرة النظرة فإه ل األولى وليست ل اآلخرة" حسنه األل اني
ما ت صح ورا بسا كده ،ما ت صح بصة ورا بصة فإه األولالى لال وليسالت لال اآلخالرة ال سالا النالار بال هم األولالى لال
وليست ل اآلخرة ويقو ل األولى دي مثال واحدة تكالوه مانالية فالي نالارع الس اسالية تفضال تبالص لهالا لحالد ال حريالر
وال انية يقو لاله إياله يالا تخالي حالرام عليال لياله يسنالي كال ال صالة دي يقالو لاله انالت مالح آخالد بالال هالي حالال الالمالا تنالا
يسني لم تبربح ،تو ما تبربح ت قى حرام بسدها على الو  ،يا سالم على ال قه الجمي ده يسني مالا نالال اهلل يسنالي ربنالا
ي ار  ،يسني تخويا وح ي ي اصرا بصر زي ما ربنا وا وا النظر الحرام وا اصرا بصر .
الدلي السادر :وو الن ي –صلى اهلل عليه وسلم-
زوج .فإنه تغا لل صر،وتحص لل رج.وم لم يس ْع فسليه بالصوم.
"يامسور الو اب! م اس اع منكم ال الة فلي ْ
فإنه له وأالٌ" صحي مسلم
الالدلي السالالابع :والالو الن الالي -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم " -اضالالمنوا لالالي س ال ا م ال تن سالالكم تضالالم لكالالم الجنالالة  -كالالاه م ال

ضم الست حاأاأ-وغضوا تبصاركم" حسنه األل اني فكالاه غالا ال صالر مال تسال اب دخالو الجنالة مان سالكح فالي
الجنة! الجنة ال ي فيها ماا عي رتأ وا تذه سمست وا خ ر على ولب بور.
حا السله الصال مع غا ال صر:
تسالوا نووا سل نا الصال وحالهم مع غا ال صر كاه عامال ازاي ع الد اهلل بال مسالسود كالاه يقالو إياله "ح الظ ال صالر
تند م ح ظ اللساه".
ووا وكيع ب أراح "خرأنا يوم عيد مع س ياه الثوري فقالا لهالم لاليك تو مالا ن الدت باله يومنالا هالعا غالا ال صالر" تو
حاأة هن دت بها حياتنا النهارده غا ال صر
ووا نجاع ب ناه "مال ع َّمالر ظالاهره بات الاع السالنة -خالد بالال مال الكالالم الحلالو ده -وباالناله بالدوام المراو الة وغالا

بصره ع المحارم وكه ن سه ع الوهواأ لم تا ئ له فراسة"
ع ال ْيد ب عم ْير وورعه

تحكي ل وصة حلوة ووي بس بسد ما تصلي على ح ي ال -صاللى اهلل علياله وساللم ،-كالاه فياله امالرتة عايوالة فالي مكالة

وكانالالت فالالي غايالالة الحسال والجمالالا  ،ف الالي يالالوم مال األيالالام وزوأهالالا مكالانح راأال م الالدي والالوي يسنالالي والالالدلي علالالى كالالده
القصة عاملة ازاي يسني وكاه فياله رأال موالهور أالدا بأناله رأال عابالد وكالاه باليغا بصالره لدرأالة إه وهالو مانالي مال ك الر
غا بصره كاه ا ي ِّرا بي المرتة وبي أزع الوجرة..
فالالي يالالوم م ال األيالالام مانالالي راح خالالابط فالالي واحالالدة ووسهالالا علالالى األرَ فجالالت ب قالالو لالاله يالالا ع يالالد تا تس الالعر للم الرتة يسنالالي
خ ها ووس ها على األرَ وا واهلل ما حس ها إا أزع نالة واهلل السظيم ماتعرا إنها امرتة م ك ر غا بصره
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لدرأة إه كاه مسدي تحيانا أنب بسا النسال كاه يظنوه تنه ك يه ،تنه تعمى م ك ر مام ي صح خالص على
النسال.
فالمرتة دي في يوم م األيام كو ت ع ونها كده ف قو لزوأها تترى رأال علالى وأاله األرَ ا ي ال بهالعا الوأاله
الجمي وا لها تيوه واحد بس ع يد ب عمير والت له تأذه لي إه تنا تف نه وا لها تذنت ل ال سا يسنالي راأال يسنالي
م الاليح ا ناالالوة وا غيالالرة ربنالالا يسافينالالا ويسالالافيكم ،فراحالالت لس يالالد بال عميالالر كأنهالالا ب سالالأله سال ا فالالي المسالالجد فلمالالا سالالأل ه
وبالالدتأ تال كلم مسالالاه راحالالت كانال اله عال ونالالها فالرتى وأهالا فالالي غايالالة الحسال والجمالالا فقالالا اسال ري ن سال يالالا امالرتة
فقالت له لقد ف نت ب  ،يسني ح ت تمث عليه والت له تنا ات نت بي وباح

ويسني إيه هيمانة بي .

فقا لها تسأل س ا والت له ات ضال والا لهالا لالو دخال عليال ملال المالوأ اآله كنالت ت منالي إه تنالا تكالوه وضاليت
ل حاأ ؟ يسني ووست مسالا فالي ال احوالة؟ والالت لاله ال سالا ا ،والا لهالا لالو وو الي بالي إيالدي ربنالا يالوم القيامالة كنالت
ت مني إه تنا تكوه فسلت مسا ال احوة؟ والت له أل ،وا لها لو وضس ي في الميزاه كنت ت مني ذلال ؟ والالت لاله أل،
وا لها لو مري ي على الصراط كنت ت مني ذل ؟ والت له أل ،وا لها فاس ري ن سال واحمالدي اهلل ته تحسال إليال
فأحسني فيما بين وبي اهلل.

عادأ المرتة تائ ة عابدة وراحت لزوأها وا لها ما صنست مع ع يد والت له تنت ب َّا ونح ب َّالالوه ،كلنالا وحوالي

إا الراأ ده ،ام ألست في محرابها تصاللي وتصالوم وتالعكر المالولى عالز وأال وتقالرت القالرآه فقالا الرأال مالالي ولس يالد
ب عمير كانالت امرتتالي عروسالا فحولهالا إلالى راه الة ،يسنالي سال حاه اهلل والد إياله غالا ال صالر نسمالة عظيمالة وأليلالة مال عنالد
المولى عز وأ .
اليب ايه اللي بيسوا الو اب ع غا ال صر تسالوا نووا كده المسووالاأ وتسالالوا نوالوا الحال ازاي اإلنسالاه يغالا
بصره في عجالة سريسة كده علواه الووت.
المسوواأ ع غا ال صر:
 -3عدم مراو ة اهلل
الس َّالر وت ْخ الى"
إنه مايس حضرش إه ربنا م لع عليه وتنه "يال ْسلم خائنة ْاأل ْعي وما ت ْا ي الصدور" غافر 31:وتنه "يال ْسلالم ِّ

الالاله  7:س ال حانه وتسالالالى فسالالدم إحساسالاله بالالالمسنى الجمي ال ده إه ربنالالا م لالالع عليالاله بياليالاله دايم الا ي ج الرت علالالى إنالاله ينظالالر
للنسال.
 -8نسياه اآلخرة
لو إه اإلنساه هي عكر إه في يوم هيقه فيه بي إيدي ربنا س حانه وتسالى عمره في حياته ما يجرؤ إنه هو يقسالد يال ص
للي رايحة واللي أاية وعمره ما في امرتة تجرؤ إنها تقسالد تال ص علالى الالراي وعلالى اللالي أالاي ،يالا أماعالة دا فياله نسالال
النهارده بك تسه ب رج على مصارعة المح رفي وب رج على رأالالة نال ه عرايالا وب سال م ع أالدا إنهالا توالوا راأال
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دا وهالو بيضالرب دا وهالو بيضالالرب دا والكالالم دا كلاله تصالال دا حالرام فسالال إه واحالدة تنظالر إلالالى رأال ابالس هدوماله فمالالا
ظنكم واحدة ب رج على رأ عرياه ربنا يا رب يح ظنا ويح ظكم يا رب السالمي .
وعايز توو حاأة إه المصالي ة الك يالرة إه اللالي نالاف هالو اللالي هيحاسال  ،خالد بالال ممكال واحالد فالي الالدنيا يهالرب
مال وضالالية ويضالح علالالى القاضالي ويقسالالم بالاهلل كالالعبا تمالام القاضالالي ،لكال موالالكلة الموالاك وهلل المثال األعلالى سال حانه
وتسالالى إه ربنالا هالو اللالي نالاف وانالت ب ال ص ويالوم القيامالة هالو اللالي هيحاسال

علالى النظالرة دي ،فلالو والا لال بصالاليت

ماتقالالدرش تقالالو ل اله مابص الي ح ألنالاله نالالاف  ،فاالالد بال ال واس حضالالر إن ال ه قالاله بالالي إيديالاله فالالي يالالوم الوي ال والالوي الولالاله
خمسي تله سنة.
 -1تصدوال السول
فالصاحب ساحب هو اللي بيزي ل ت قى ماني مساه وهو مح مل زم يقو ل نالوا ال نالت اللالي أايالة دي ونالوا
اللي أاية دي وم ع بصر وارو ول

واعمال والكالالم اللالي بيقولالوه ده ،فالصالاحب سالاحب ،تمالا الصالاحب ال قالي هالو

اللي لو لقا ب ص يقو ل اتق اهلل ولو انت ب غا بصر يسين على غا ال صر.
 -0ت رج النسال
وعايز ابست رسال ي بسال ب ت الرج النسالال :رسالالة لكال تخالت مساللمة توالو لهالا بالاهلل عليال تح الي إه انالت تكالوني تداة
لهدم ن اب المسلمي يس سملها تعدال اإلسالم في إه إنت تكوني س ب ف نة ن اب المسلمي ؟
والرسالة ال انية عايز تبس ها لك ولي تمر هاوو له كلمة صغيرة خالص عايز توو لاله إه الن الي دعالا لال تو دعالا عليال
وا -صلى اهلل عليه وسلم -كما عند مسلم

"اللهم م ولي م تمر تم ي نيكا َّ
فوق عليهم ،فانقق عليه وم ولى م تمر تم ي نيكا فرفق بهم ،فارف ْق به"

صحي مسلم

فلالو انالت تلزمالالت بناتال بالحجالاب الوالالرعي ي قالى انالت رفقالالت بوال اب المساللمي فالالالن ي بيقالو لربنالا بيالالدعي وبيقالو يالالا
رب ارفق بهعا اإلنساه ولو خليت بنات يارأوا م رأاأ فأنت كده نقيت على ن اب المسلمي فالن ي بيقو
"م ولي م تمر تم ي نيكا فوق عليهم فانقق عليه"
تخويا وح ي ي م ضم تس اب المسوواأ اللي ماب سينح اإلنساه على غا ال صر.
الدش وال ل از واإلن رنت
ِّ -1
اان اح الرهيب اللي احنا عايوينه ودخالو الوال اب ودي فال الم الروَ اإلنسالاه مايس والرفح لهالا لالو دخلالت علالى
النت ادخ على مواوع إسالمية ،على مواوع علمية ،اتسلم حاأة تن س في دين ودني

وآخرتال  ،لكال ماتالدخلح

عل ال الالى مواو ال الالع إباحي ال الالة وف ال الالي اآلخ ال الالر تق ال الالو تن ال الالا ات ن ال الالت وم ال الالح و ال الالادر تنس ال الالى وم ال الالح و ال الالادر تول ال الالع عال ال ال ه ال الالعه األن ال الاليال
"فإن إه ت حه تلجه" صححه األل اني
الن ي -صلى اهلل عليه وسلم -بيوض إه اإلنساه لما يووا باب ال
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الدو" صالحي مسالاللم واإلنسالاه لمالا ييجالالي ي الرج علالى تنالاليال زي كالده بيمالالرَ،
بالالمرة فالإوعى ت ال "ا ت منالوا لقالال السال ِّ

ول ه مابيقدرش ينسى بسهولة ،فسلواه كده اعصم ول

م ال

وربنا يح ظنا ويح ظكم م ال .

 -3ااخ الط بي الو اب وال ناأ في المدارر والجامساأ
دي مال األسال اب اللالي ب سالالوا غالا ال صالالر ..إزاي يغالا بصالالره يالالا أماعالة إذا كالالاه الوالاب فالالي المحاضالرة وال نالالت عال
يمينه وع يساره ووداماله ووراه؟! فاألصال إه ي قالى كال الحاأالاأ دي الوال اب لوحالدهم وال نالاأ لوحالدهم درلا لل نالة
ه قولالالوا دا كالالالم نالالار مسقالدي  ،ا دا كالالالم نالالار مح الالرمي مالالح مسقالالدي والالالدلي علالالى ذلال إه ان والالار الالالزواج السرفالالي
النهالالارده بالالي عالالدد ك يالالر أالالدا بالالي نال اب وبنالالاأ الجامسالالة تسال ر عال آاا األال الالا مال الحالرام دا تك الالر دليال علالالى إه
الكالالالم اللالالي احنالالا بنقولالاله ده كالالالم ص ال ؛ ألنالاله مالالح كالمنالالا دا كالالالم ن ينالالا -صالاللى اهلل عليالاله وسالاللم -وكالالالم ربنالالا س ال حانه
وتسالى م و وم بسد.
 -7هجر العكر والقرآه
إه انت لما تهجر الالعكر وتهجالر القالرآه ول ال هي قالى فالارح مال مح الة ربنالا ومال الاعالة ربنالا ه قالى مق ال علالى المساصالي
بسهولة نديدة.
 -2ال راح القل ي والساال ي
إه لالالم توالالغ ن سال بهالم الالالدي وهالم اإلسالالالم ووضالالية الالالدي واإلسالالالم ووضالالية إه انالالت ن سال تنجالالو وتالدخ الجنالالة
ه الوي ن س موغو بحاأاأ تانية.
الب تسالى نووا بسرعة كده في الدوائق الم سددة ال سي ة دي..
الوسائ المسينة على غا ال صر:
 -3اسال س بالالاهلل إوعالالى ت كالالر إه انالت عنالالد والالدرة ناصالالية ووالوة مال أالالوا إنال تقالدر تغالالا بصالالر عال تي واحالالدة
ولو كانت تأم امرتة ،مح ه قدر إا لو تعان اهلل وإنه ليسير على م يسره اهلل عز وأ عليه.
صالالب إلال ْاليه َّ وتك ال ْ م ال الْجالالاهلي *
صالالر ْ
ا عنِّالالي ك ْيالالده َّ ت ْ
يوسالاله عليالاله السالالالم رسالالو ك الريم ورغالالم ذل ال والالا "وإ َّا ت ْ
السميع الْسليم" يوسه 10:11
اس جاب له ربه فصرا ع ْنه ك ْيده َّ إنَّه هو َّ
ف ْ
 -8اس حضار مراو ة اهلل اس حضر إه ربنا م لع علي  ،ناي  ،ناي
نايم ،ناي

في السر وفي السل  ،ناي

باللي وبالنهار ،ناي

وانالت واعالد وانالت

في ك موضع ،اهلل عز وأ م لع علي  ،اهلل يرا س حانه وتسالى

 -1الالالزواج تو الصالاليام أله الن الالي والالا " يالالا مسوالالر الوال اب ،مال اسال اع مالالنكم ال الالالة فلْي الالزَّو ْج ،ومال لالالم ي ْسال ْع فسليالاله
بالصوم فإنه له وأالٌ" يا الزواج يا الصيام .ي قى لما تغا بصر ربنا يح ظ وي ار في .
 -0مسرفة فضائ غا ال صر نوا فضائ غا ال صر ود إيه فضائ عظيمة أدا ،ود إيه ت الوز برضالواه ربنالا ،تكيالد
ربنا هيكرم وتكوه في صح ة ن ينا ،تكيد لو غضيت بصر ه نسم يوم القيامة إه نال اهلل بالنظر إلى وأه اهلل تعظم
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م سة في أنة ربنا س حانه وتسالى.
 -1ال سرا على الورور اللي ممك تجنيها م ورال إالالا ال صر ه ثير نالهوت ه قالع فالي ال الواحح ،ه غضالب ربنالا
،ه سد ع ن ينا -صلى اهلل عليه وسلم ،-ه ضيع دين  ،ه ضيع حيات وممك تقع في تنيال يسني ا تحمد
عق اها.
 -3مصاح ة األخيار هيسينو على غا ال صر.
 -7مالزمالالة المصالالحه خل الي المصالالحه فالالي ايالالد فالالي ك ال مكالالاه ..واوالاله علالالى األوتالالوبيس مس ال ني تو الميكروبالالاع
مس ني األوتوبيس ييجي افال المصالحه واوالرت ،اللسالت الميكروبالاع ادفالع ال لالور وبسالد كالده افال المصالحه واوالرت،
في عيادة ال يب ،في تي مكاه اوسد خلي المصحه صديق وصاح

ويلزم في ك مكاه.

 -2مالزمة ذكر اهلل الو ما انت ب عكر ربنا يقينا لو عدأ ودام تأم امرتة في السالالم صالدوني مالح ه والوفها أله
انت موغو باهلل ح ي

س حانه وتسالى.

 -1عالالدم الووالالوا فالالي األمالالاك اللالالي بيمالالر فيهالالا نسالالال ك يالالر مالااأيح عنالالد مدرسالالة بنالالاأ وتوالاله وتوالالو هالأغا ال صالالر!
مااأيح عند باب أامسة بناأ وتوو هأغا ال صر! ابسد ع ال

دي.

 -34اانوغا بهم الدعوة
 -33اربط عيني بح ة ومانة ل رة الويلة لحد ما تحس إه انت ماب ووفح وبسدي اف بقى القمانالة دي ونالوا
نسمة ال صر ود إيه أميلة ،وو نسمة ك يرة وعظيمة مح هأس ادمها إا في الاعة ربنا.
 -38ال وبة توب وتحس وتخلص النية هلل.
 -31اس حضار ما تعده اهلل ل في الجنة م النسيم والحور السالي واللالعة ال الي مالا بسالدها لالعة وتعظالم لالعة لالعة النظالر
إلى وأه اهلل س حانه وتسالى في غير ضرال مضرة وا ف نة مضلة.
تخويا وح ي ي إه نال اهلل بكده نكوه ان صرنا على الوي اه هن واعد هنغا بصرنا رأالة ن اب ونسال ،الك هاليغا
بصالره علوالالاه بكالالده نكالالوه أ نالالا لمالالس تك الالاا وضالربنا الوالالي اه الضالربة القاضالالية وإه نالالال اهلل ربنالالا يح ظنالالا ويح ظكالالم
واللي يغا بصره تسأ اهلل ته يرزوه لعة النظر إلى وأه اهلل وته يرزوه صح ة رسو اهلل وولوا آمي .
اللهالالم آمالالي يالالا رب السالالالمي سال حان اللهالالم وبحمالالد تنالالهد ته ا إلالاله إا تنالالت تسال غ ر وتتالالوب إليال وصالاللى اللهالالم
على ن ينا محمد وعلى آله وصح ه وسلم باح كم في اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
ناهدوا الدرر للنور على النت في وسم ت ريغ الدرور في من دياأ ال ريق إلى اهلل ت ضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
صراع مع سهام إبليس من سلسلة "المصارع"
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